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37e Lenterit
Voorwoord
door Johan Roemer, voorzitter

Een Nieuwjaar, de eerste
nieuwsbrief en natuurlijk mijn
eerste voorwoord voor dit
jaar.
De nieuwsbrief barst bijna uit
zijn voegen zo vol verhalen en
plannen
als
die
staat.
Vorig jaar was de club al lekker actief en aan de plannen
te zien gaan we dit jaar zo
verder.
We kijken nog even terug op
de nieuwjaarsreceptie, met de
huldiging van nieuwe clubtoerkampioen! Proficiat! Wie
wordt
het
dit
jaar?
En dan de blik vooruit, te veel
op allemaal te noemen, noteer de data in je agenda,
meld je aan, dan mis je niets.
In het bijzonder wil ik de
algemene
ledenvergadering
noemen, maar natuurlijk vinden we het ook leuk als je
deelneemt aan de andere
activiteiten! Hoe meer zielen
hoe
meer
vreugd.
Ken je nog een motorrijder in
je omgeving, neem hem eens
mee naar de club!
En nu snel verder lezen!
Blijf gezond motorrijden
Uw voorzitter.

door Floris

Op zondag 13 maart 2016
organiseert de toercommissie
van de MV Almere de 37e
Lenterit. Vanaf 9:00 uur ben
je welkom in het clubhuis en
staat de koffie voor je klaar.
Inschrijving voor leden is
gratis, niet-leden betalen
€5,00.
We bieden deze Lenterit in
twee versies aan: een lange
en een korte variant. De lange
variant meet 200 km en duurt
ongeveer 4½ uur (exclusief
pauzes), de korte (170 km)
duurt ongeveer 3½ uur. Je
krijgt beide routes van ons
mee en het is mogelijk om
onderweg te switchen tussen
lang/kort.

Een impressie van de route:
vanaf het clubhuis rijden we
eerst een stukje door de
polder en daarna gaan we via
de brug bij Nijkerk naar
Garderen, Uddel, Kootwijk,
Barneveld, Scherpenzeel en
Terschuur. Daarna gaat de
route langs Nijkerk en via
Bunschoten en Hoogland naar
de finish. De rit eindigt bij
grand cafe 'De Haven van
Eemnes' (Eemweg 112, 3755
LD Eemnes). Daar kun je nog
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een drankje drinken of een
vorkje prikken alvorens je
huiswaarts gaat.
Let op: deze route bevat 2
stukken onverharde weg. In
geval van regen is het hier
glad.
De 37e Lenterit staat
aangekondigd op de kalender
van het LOOT (www.loot.nl).

Open dag/
Motoropstapdag op
19 maart.
door Dirk Rietkerk

Raymond Mars zal weer een
motoropstapdag organiseren.
Tevens nodigen we iedereen
uit om onder het genot van
een kop koffie of drankje eens
een kijkje te nemen in het
clubgebouw van de MVA en
met eigen ogen aanschouwen
welke mooie projecten er
momenteel in de werkplaats
uitgevoerd worden.
Nodig dus je vriendin/ vriend/
vrouw/
kinderen/
motormaatje/ buurman/-vrouw uit
om naar de MVA te komen,
om ze kennis te laten maken
met jouw motorvereniging.

klik hier voor meer informatie
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Etentje en
whiskyavond
door Dirk Rietkerk

Op 2 april zijn we van plan
om na de sleuteldag niet
meteen naar huis te gaan,
maar met z'n allen in het
clubgebouw te blijven.
Het idee is om dan gezamenlijk wat te eten te halen
(Chinees / Pizza o.i.d.) om
vervolgens 's avonds weer de
traditionele whisky-avond te
houden. Het idee daarbij is
dat iedereen een fles van
zijn/haar
favoriete
(single
malt) whisky meeneemt om
de anderen daarvan te laten
proeven.
Uiteraard is het mogelijk om
alleen naar de sleuteldag
en/of het eten en/of de
proeverij te komen.
Nadere
info
bij
Dirk.

voor een nieuwe locatie voor
de komende twee jaar. Voor
de keuze van de nieuwe
bestemming heb ik diverse
streken
de
revue
laten
passeren en heb hieruit de
keuze laten vallen op de Harz.
Het gebied van de Harz is
kleiner dan Sauerland en de
Eiffel, maar groot genoeg om
twee dagen in rond te toeren.
De Harz ligt iets verder weg
dan Sauerland. De heenreis is
ca. 30 km langer dan de reis
naar Lutzenrath afgelopen
jaar.
In het verleden werd de Harz
in tweeën gedeeld door het
IJzeren gordijn, hiervan zijn
nog sporen terug te vinden.
Op diverse plaatsen zullen we
het
voormalige
IJzeren
gordijn passeren, veelal zijn
deze plaatsen te herkennen
aan een brede open strook in
de bossen gemarkeerd door
een zgn. Kolonnenweg, er
staan ook nog een paar
wachttorens, deze zijn echter
met
de
motor
niet
te
bereiken.
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meter, ligt centraal in het
prachtige nationale park. De
toertochten die zijn uitgezet
gaan over prachtige wegen
met
vele
bochten.
Ook
passeer je een aantal keren
het smalspoor waarop met
oude stoomlocomotieven een
verbinding
wordt
onderhouden
tussen
Quedlinburg, Wernigrode en
Nordhausen. Als je er de tijd
voor wil nemen kun je een
treinreis naar de Brocken
maken.
Ook de vele (stuw)meren
behoren tot de afwisselende
landschappen die je onderweg
tegenkomt. Daarnaast is het
bezoeken van een mijnmuseum
of
druipsteengrot
mogelijk tijdens de routes.
De wegen in de Harz zijn over
het algemeen goed tot zeer
goed te berijden en voorzien
van duizenden bochten, dus
de kans dat je vierkante
banden krijgt is uitgesloten.
Het hotel ligt in het centrum
van het dorp Bockswiese en
wordt
gerund
door
een
Nederlands
echtpaar.
Alle
kamers zijn voorzien van
douche en toilet.

De Harz
door Jan van Es, Toercommissaris MVA

De Harz wordt de bestemming
van het Groene Weekend voor
dit jaar. De afgelopen twee
jaar zijn we naar Sauerland
geweest, dus was het tijd

De Harz ligt in het meest
noordelijke
middelgebergte
van Duitsland en de hoogste
berg, de Brocken met 1142
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Voor zover ik weet is er geen
overdekte stalling mogelijk,
wel kunnen de motoren op

Motor Vereniging Almere | Meerveldstraat 55 | 1359 HZ Almere

Nieuwsbrief Februari 2016
een binnenterrein geparkeerd
worden. In het hotel is een
klein zwembad aanwezig, wie
dus een baantje wil zwemmen
voor vertrek of bij aankomst,
mag zijn zwembroek niet
vergeten. Het hotel is gelegen
in de noordwestzijde van de
Harz, hierdoor brengen de
routes ons beide dagen naar
de zuidoosthoek.

deze duurt wel 8½ uur. Heel
vroeg vertrekken heeft dan
wel de voorkeur, omdat je
anders het diner mist! Alle
genoemde tijden zijn zonder
rustpauzes.

Dag 2, zaterdag
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247 km. In deze route zijn
drie toeristische stopplaatsen
opgenomen.
Als 1e punt rijden we langs
het
monument
van
het
concentratiekamp
Dora
Mittelbau, hier werden aan
het eind van de 2e wereld
oorlog de V2 raketten gemaakt in een ondergronds
gangenstelsel.

Dag 1, vrijdag
Op de heenreis rijden we
eerst ca. 250 km over de
snelweg
tot
iets
voorbij
Osnabrück, bij Melle gaan we
van de snelweg voor een stop
bij een vestiging van Van der
Valk
Melle-Osnabrück.
Onderweg zijn er diverse
wegrestaurants
waar
we
kunnen stoppen voor een
korte stop zoals een kop
koffie. Vanaf Melle gaan we
overwegend over Bundesstraßen naar Bockswiese, een
klein
gehucht
onder
Hahnenklee, over een afstand
van z’n 190 km. De totale
afstand is dus ca. 440 km.
Voor wie snel wil rijden ivm
zijn
vertrektijd,
over
de
snelweg is het ca 470 km en
duurt de reis ca. 5 uur zonder
stops. Voor wie een hekel
heeft aan het rijden op
snelwegen en binnendoor wil
rijden, dat kan ook. Daarvoor
heb ik tevens een route
gemaakt. Deze is ca. 450 km
lang over alleen maar binnenwegen
en
Bundesstraßen,

Zaterdag rijden we zo´n 265
km in een langgerekte route
welke ons brengt naar het
monument van Kyffhäuser. Dit
monument
is
in
1896
gebouwd door de Pruisen.
Het monument heeft zijn
oorsprong in legendes uit de
10e eeuw. In een geheime
kamer onderin de berg zou
Barbarosso een kruisridder
liggen te slapen om gewekt te
worden, om Duitsland te
redden. Het verhaal heeft
overeenkomsten
met
de
mythe van Koning Arthur in
het oude Engeland. De laatste
kilometers
naar
het
monument heeft de route 36
bochten over een lengte ca.
4,5 km, een waar motorwalhalla.

Dag 3, zondag
Deze route maakt als het
ware een achtje door de Harz
en heeft een lengte van ca.
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Het 2e punt is het laatste
tussenstation
van
de
historische
spoorlijn
naar
Bröcke,
bij
het
dorpje
Schierke. Tijdens de route
rijden we een stukje parallel
aan de spoorlijn, de kans om
een stoomtrein te zien is dus
aanwezig. De 3e toeristische
stopplaats is de gesloten
kolenmijn
Rammelsberger.
Deze
mijn
ligt
enkele
kilometers onder Goslar aan
het eind van de route. Door
zijn ligging is een bezoek aan
de mijn zeker de moeite
waard.

Dag 4, maandag
De laatste dag rijden we weer
binnendoor naar Melle. De
route is niet gelijk aan de 1e
dag, al zijn er een paar
stukken die we de 1e dag ook
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hebben gereden. Vanaf Melle
rijden we over de snelweg
naar huis. De afstanden zijn
vrijwel gelijk aan de 1e dag.
Ook voor deze dag geldt, dat
je ook de snelweg of de route
binnendoor kunt nemen.

Met de Hypermotard
naar de Marathon
Motor keuring.
Door Eric van Halm

Op vrijdag 5 Februari was het
zover, ik ging met mijn Ducati
Hypermotard naar de keuring
voor de rubriek Marathon
Motor van het motorblad
moto73.
Het verzoek was dat we om
09.00 uur in Volkel te zijn.

Dus ik op de HM en Wendy
met de auto. Dit omdat na de
keuring de HM maar Biggelaar
moest voor een grote beurt.
Iets kunnen uitslapen voor
mij en pas om 06.30u op.
Naar teletekst kijken voor de
files, nog geen files, maar om
iets over 7uur verloren lading
op de A27 voor Utrecht,
25min vertraging, dus snel

weg. Bij Hilversum begint de
file, Wendy sloot aan en ik er
tussendoor. Ondanks de file
was ik toch nog op tijd in
Volkel, Wendy 20 minuten
later, wat mij mee viel. Na
een bakje koffie ging de
technische man een proefrit
maken op de HM,
het
commentaar was: trekt wel
lekker, kan tot in de derde
versnelling nog op het achterwiel gelift worden, maar het
balhoofd is niet goed dacht
hij. Op de heftafel met een
bloklift het voorwiel van de
grond kon je erg goed voelen
dat het balhoofd versleten
was. Als je het voorwiel links
of rechts bewoog ging die
automatisch
naar
de
middenstand, en dat is niet
goed. De vraag was of ik mijn
achterrem ook wel gebruik.
Nee dus, het was mij niet
opgevallen
dat
je
het
rempedaal te diep moest
indrukken om de rem echt te
laten werken. Nu de HM toch
op de heftafel stond werden
de remschijven/blokken nagekeken. Hier geen probleem,
remschijven
kunnen
nog
100.000 km mee. Voor een
motor die ook in de winter
gebruikt wordt zijn er geen
sporen te zien op de voorpoten, die zijn als nieuw. De
elektrische onderdelen hebben tot op heden geen problemen
gegeven
en
dat
ondanks dat de bobines niet
afgeschermd zijn en net
boven het voorwiel hangen.
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De dynamo werkt goed en
geeft voldoende spanning op
de multimeters, die waarde
komt overeen met de waarde
op het dashbord. Na de
technische keuring hebben we
foto’s gemaakt, de motor was
schoon maar toen niet meer.
Biggelaar zal er niet blij mee
zijn maar het is niet anders.
Na de zeer goede lunch nog
wat over mijn motoren gesproken en toen om 15.00u
naar Biggelaar om de motor
in te leveren voor de onderhoudsbeurt. De conclusie van
deze dag is dat ik nog verder
rij op de HM en dat ik toch
wel een beetje prettig gestoord ben om woon- werk op
een Ducati te rijden. De
kilometerprijs is nu € 0.28, er
uit van gaande dat de HM een
rest waarde heeft van €1500,Het was een zeer geslaagde
dag.
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Terugblik op de
nieuwjaarsreceptie
door de redactie

De nieuwjaarsreceptie was
druk bezocht. Veel leden waren aanwezig, een aantal met
hun partner en/of kinderen.
Nadat de champagne was
uitgedeeld en ieder zich te
goed had kunnen doen aan de
oliebollen, startte het officiële
gedeelte.

Onze voorzitter Johan Roemer
hield een uitvoerig betoog
over het afgesloten jaar 2015,

het nu en wat we komend
jaar kunnen en mogen verwachten.
Vorig jaar hebben er helaas
meer leden uitgeschreven dan
dat er nieuwe bij zijn gekomen. Hij roept dan ook alle
leden op om de motor vereniging meer te promoten bij
kennissen en vrienden. Mond
op mond reclame werkt nog
steeds het beste, aldus de
voorzitter.
De toerritten van MVA worden
weer beter bezocht. Dit is
zeker te danken aan de mooie
routes die Floris in elkaar zet.
Deze worden erg positief ontvangen door de deelnemers.
Linda Vermeulen werd extra
in het zonnetje gezet door de
voorzitter. Hij roemde haar
om haar schijnbaar onuitputtelijke inzet. Zij heeft het
afgelopen jaar gezorgd dat
een aantal leden lang genoeg
gemotiveerd bleven om de
kantine eens flink aan te pakken. Plannen werden gemaakt, spullen gekocht en
plannen ten uitvoer gebracht.
Dat de klussen aanstekelijk
werkte bleek wel door het feit
dat er steeds meer klussen
door andere leden werden
opgepakt. Het leidde ondermeer tot een speciale bartafel, met een halve motor als
onderstel.
Zelfs alleen heeft ze heel wat
uurtjes al schurend en schilderend doorgebracht in het
clubhuis.
Na al deze lovende woorden
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werd Linda naar voren geroepen en in de bloemetjes
gezet.
Na nog het verzoek uitgesproken te hebben dat hij
hoopt dat de stijgende lijn van
activiteiten en inzet door
leden zich in het nieuwe jaar
voorzet, droeg Johan het
woord over aan Bertho.

Bertho reikte de toercompetitie prijzen uit. De grote
winnaar van 2015 was, hoe
kan het ook anders, Rob
Goosen.

Na afloop was er tijd voor een
hapje, drankje en mobieltje.
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Na een hele succesvolle tour
in 2014 organiseren ze in
2016 nog een keer, de laatste
keer, een rondreis naar en
door Roemenië. In 2014 werd
het noorden van Roemenië
bezocht, nu gaat de toer naar
het zuiden en Transsylvanië
in het centrum van Roemenië.

Een toer naar Roemenië is
nog altijd wat anders dan een
weekend naar Duitsland of
zelfs een Supertoer. Zo’n reis
met de motor is niet te
vergelijken met andere ritten.
Zoveel is anders en zoveel is
nieuw: de sfeer, de mensen,
de cultuur en de omgeving.
Iedereen die al eerder zo’n rit
heeft
meegemaakt,
zal
beamen dat het een verrijking
van je motorhobby is. Een
luxe avontuur dat je een keer
meegemaakt moet hebben. In
Hongarije en Roemenië heeft
de tijd niet stil gestaan. Zo is
het wegennet enorm verbeterd, zodat je ook in deze
landen heel goed kan toeren.
Ook de hotels (Best Western)
die in Roemenië bezocht
worden zijn van goede kwaliteit. De routes zijn zo samengesteld dat de deelnemers
alle tijd hebben voor voldoende pauzes en om heerlijk van
de omgeving te genieten. In
een aantal hotels verblijven
we meerdere dagen, zodat je
de motor ook een dagje kan
laten staan.

Bijna alle routes zijn nieuw. In
de toer zijn ook weer de
Transfagarasan, volgens de
makers van het programma
Top Gear de mooiste pas van
Europa, en de Transalpina
opgenomen. Vanaf dag 1 is
het al volop genieten, omdat
er over fraaie binnenwegen
naar de grens van Roemenië
wordt gereden.

Er wordt niet in 1 groep
gereden maar iedereen kan in
kleine groepjes naar de eindbestemming rijden. Onderweg kan gestopt worden bij
de cateringwagen waar men
gratis koffie, thee, soep en
fris kan nuttigen. Ook is er
een servicewagen met een
motorambulance zodat we
niks hoeven achter te laten.

Roemeniëtoer 2016
Laatste restjes!
Door Stephan Hart, gebouwbeheer

Zaterdag 19 maart is er een
Open Dag en opstapdag.
Om goed voor de dag te komen als MVA is het plan om
zaterdag 12 maart ons clubhuis in een mooi daglicht te
zetten. We denken dan aan
het opruimen/vegen van het
plein, de nog maar half levende conifeer omhalen, de pijp
van de houtkachel repareren
en er moeten nog een paar
laatste dingen opgehangen
worden in ons clubhuis. Ook
de deurpost van de buitendeur moet nog (af)geschilderd
worden. Linda kan dit nu helaas niet af maken. Misschien
weet je zelf ook nog een paar
klusjes die dan mooi uitgevoerd kunnen worden.
Nu
zoeken wij nog een paar
vrijwilligers die ons hier bij
komen helpen, alle hulp is
welkom. Laat even wat horen
als je ons komt helpen of nog
ideeën hebt. Je opgeven kan
bij Linda, Dirk of mij. We
hangen nog een lijst op in de
bar. We hebben echt jullie
hulp nodig!!
gebouwbeheer@motorvereniging.nl
Kijk ook eens op:

http://www.motorvereniging.nl
en
www.facebook.com/motorverenigin
galmere
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door Rob Vlug

Voor allen die de smaak te
pakken hebben na het Groene
Weekend zijn er nog meer
toermogelijkheden voor langer, verder te toeren. Rob
Vlug heeft deze tochten ook
diverse keren gereden. Hij
kan en wil er graag over
vertellen. Spreek hem aan als
je hem ziet op één van
dinsdag- of vrijdagavonden.

Deze toerrit wordt door MTC
Zaanstreek georganiseerd.
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“Samen uit samen thuis” is
het moto. Wel voor deze
bezemwagen blijven.
Wat is bij de reis inbegrepen?
Tijdens de toer maken we
maar liefst gebruik van 7
verschillende
hotels
in
Duitsland,
Oostenrijk,
Hongarije en Roemenië.
1. Overnachtingen in hotels
op basis van halfpension.
2. 2 x
koffie of thee met
gebak bij de start in Weert.
3.
Een
speciaal
motorveiligheidsvest dat bij de start
in Weert wordt uitgedeeld
(verplicht te dragen door elke
deelnemer/deelneemster).
4.
Zeer
gedetailleerde
geschreven routes.
Iedere
avond wordt de route voor de
volgende dag uitgedeeld. Een
GPS is niet nodig.
5. GPS routes. Ruimschoots
voor de vertrekdatum ontvangen de deelnemers de routes
op GPS. Ook is het mogelijk
de GPS routes onderweg te
laden.
6. Een T-shirt als herinnering
aan deze toer.
7. 2 consumptiebonnen voor
een welkomstdrankje.
8.
Verder
kan
iedereen
gebruik
maken
van
de
diensten van de service- en
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de cateringwagen. Hulp bij
pech of kleine reparaties en
gratis koffie, thee, soep en
fris.

Hongarije. Na de grens rijden
we naar onze overnachtingsplaats Veszprem. Dagtotaal
440km.

9. De mogelijkheid voor duo’s
om 1 of meerdere dagen mee
te rijden in een van de
volgauto’s.

Dag 5 (H): Via het
deel van Hongarije
naar Berettyoujfalu
overnachten.
380km.

10. Deelnemers kunnen, indien gewenst, een extra tas
met bagage meegeven.
11. Diverse extra’s, zoals tol
voor de Postalm en de
Grossglockner, een informatieavond, een unieke excursie
over de Donau, inclusief
lunch, naar de IJzeren Poort
etc.
12. Een hand-out bestaande
uit een uitgebreid toerboek
met tips voor de reis en
toeristische informatie.
De prijs voor de Roemeniëtoer
is Euro 875,- p.p.
Reisschema
Dag 1 (D): Vanaf Weert rijden
we ca. 270km via de autobaan
naar
Gebsattel.
Dagtotaal: 520km
Dag 2 (O): We rijden richting
Oostenrijk. In de omgeving
van Inzell rijden we naar
Filzmoos. Dagtotaal: 440km
Dag 3 (O) : Vandaag kunnen
we kiezen tussen een rustdag
of een toer door de mooie
omgeving.
Dag

4

(H):
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Richting

zuidelijke
rijden we
waar we
Dagtotaal

Dag 6 (RO): Na de grens
toeren
we
in
zuidelijke
richting
naar
Resita.
Dagtotaal: ca 420 km.
Dag 7 (RO): Vandaag kunnen
we kiezen tussen een rustdag
of een toer naar de IJzeren
Poort bij de plaats Orsova.
Dag 8 (RO): We rijden via
fraaie
binnenwegen
naar
Sebes. Door heuvelachtige
omgeving sturen we naar
onze
overnachtingsplaats
Sibiu. Dagtotaal: 280 km
Dag 9 (RO): Rustdag of een
schitterende rit door het
hooggebergte
van
Transsylvanië.
Dag 10 (RO): Rustdag of een
tweede indrukwekkende rit
door de bergen.
Dag 11: (H) We verlaten Sibiu
gaan
richting
Hongaarse
grens. Na Alud verandert het
glooiende landschap in een
bergachtige
streek.
Na
Oradea
bereiken
we
de
Roemeens-Hongaarse
grens
en ons hotel in Berettyoujfalu.
Dagtotaal: ca. 430 km
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Dag 12 (H): Vandaag rijden
we naar de Oostenrijkse
grens. Bij Budapest gaanwe
met de pont de Donau over.
Daarna door Slowakije parallel
aan de Donau naar de
Hongaarse grens. Ons hotel
staat vlakbij de Oostenrijkse
grens. Dagtotaal: ca. 410km.
Dag 13 (O): We rijden na de
Oostenrijkse grens om de
stad Wenen heen. Daarna
door
een
indrukwekkend
berggebied. In Filzmoos slapen we. Dagtotaal: 400km
Dag 14 (D): We trekken over
de Postalm. Na de Postalm
steken we bij Braunau am Inn
de Donau over. Daarna door
Beieren weer naar Gebsattel.
Dagtotaal: ca. 460 km.
Dag 15 (N): We beginnen de
toer door o.a. het Odenwald
en de Spessart. Na 240 km
zoeken
we
autobaan
op
richting Nederland. We komen
bij
Zevenaar
Nederland
binnen, waar de Roemeniëtoer eindigt. Dagtotaal: ca.
530 km (tot Zevenaar)

Wist U dat ….....
door Dirk Rietkerk

* het 21 maart niet alleen het
begin van de lente is?
* we 2 Klazen hadden en 6
Pieten?
* je soms van de vloer kunt
eten?
* het zonder batterijen best
koud is?

* dat remschijven van een
VStrom niet altijd remschijven
van een VStrom zijn?
* er visitekaartjes van MVA op
de bar verkrijgbaar zijn en die
er zijn om uit te delen aan
belangstellenden?
* een grondfrees het alarm af
laat gaan?
* Roel niet wist van wist u?
* Michael al weer vijftien jaar
last heeft van een
gemeentelijk paaltje?
* Frans bij de Fransen is
geweest?
* we tijdens een sleuteldag
krentenbollen met kroket
hadden?
* de afzuigkap een
vogelkerkhof was?
* Arnoud's restauratie-project
eigenlijk 2 wielen teveel
heeft?
* Rob in de LOOT-top tien van
2015 stond?
* de zwaarste knallen met
oud en nieuw bij de MVA te
horen waren?
* er tijdens de eerste
sleuteldag van het jaar er niet
aan motoren, maar aan het
gebouw gesleuteld is?
* dokter Margadant een
Honda heeft gereanimeerd?
* Idsart door de spaken het
wiel niet meer zag?
* Linda geëerd is met een
bloemetje voor haar werk
tijdens het opknappen van de
kantine en de hal?
* het ledental dramatisch
begint te dalen en Johan
daarom iedereen oproept om
actief leden te gaan werven?
* dat Jan een commercial
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voor het Groene Weekend
heeft gemaakt?
* we binnenkort een nieuwe
groepenkast krijgen?
* dat Mickey klem zat?
* dat Linda's pols een puzzel
was?
* de voorzitter verlicht is....of
in ieder geval z'n koffie.
* een knappe dokter Linda's
hand gevraagd heeft?
* dat Peter vD na ongeveer
25 jaar lid te zijn, eindelijk
mee gaat naar het Groene
Weekend?
* we een stoplicht in de
kantine hebben staan.

Agenda
13 maart Lenterit
19 maart Opstapdag
20 maart LOOT evenement
2 april Whisky avond
15-18 april Groene
Weekend
19 april Algemene Leden
Vergadering
29 mei Kiekendieftoer
Elke 1e en 3e zaterdag van de
maand is de werkplaats open
van 11.00 tot 16.00uur om
aan je motorfiets te sleutelen.
Verder natuurlijk als vanouds
elke dinsdag- en vrijdagavond
clubavond waarbij de kantine
en werkplaats open zijn!

Motor Vereniging Almere
Meerveldstraat 55
1359 HZ Almere–Haven
036 531 02 82

